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Norma ISO/IEC 21964 nowy standard niszczenia danych

DIN

66399

Rok 2018 był bardzo ważny z punktu widzenia ochrony danych: w maju weszło
w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, natomiast od
sierpnia obowiązuje nie mniej ważna, ale nieznana jeszcze norma ISO/IEC 21964.
Od 2012 roku procesy związane z niszczeniem wszelkiego rodzaju nośników danych są regulowane
normą DIN 66399. Uwzględniając różnorodność nośników danych, DIN 66399 definiuje standardy
bezpieczeństwa w zakresie ich utylizacji. Jest to norma niemiecka, jednak wobec braku lokalnych
przepisów, posługiwano się nią również w innych krajach.
W sierpniu 2018 roku nastąpiła znacząca zmiana - wytyczne DIN 66399 zostały oficjanie
umiędzynarodowione w postaci normy ISO/IEC 21964. Wszelkie regulacje znane z normy DIN
zostały tym samym ujęte w nowej normie ISO/IEC. Dzięki globalnemu zastosowaniu, ISO/
IEC 21964 gwarantuje, że dane są utylizowane w każdym państwie na takich samych zasadach.
ISO/IEC 21964 standaryzuje zatem procesy niszczenia nośników danych na całym świecie.
Jest to również spore ułatwienie dla nabywców, szczególnie w branży przetargowej,
ponieważ
wszyscy
producenci
niszczarek
dokumentów
muszą
przestrzegać
tych
samych wytycznych normy ISO/IEC 21964 w zakresie wielkości pasków oraz ścinków.

Począwszy od 2019 roku, HSM klasyfikuje wszystkie
swoje urządzenia zgodnie z wytycznymi ISO/IEC 21964.

Urządzenia w Promocji
HSM SECURIO P36i
ISO/
IEC

21964
P-2÷P-7

do 45

145 l

• Innowacyjny system napędu i sterowania IntelligentDrive
• Trzy tryby pracy: cichy, normalny, wydajny
• Inteligentne usuwanie zacięć papieru
• Dotykowy wyświetlacz 4,3''
• Mocny silnik przystosowany do pracy ciągłej

IntelligentDrive

• Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku
• Gwarancja 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące

28
pkt

Cena od 7 600 PLN netto

HSM SECURIO AF500

HSM SECURIO B26

ISO/
IEC

ISO/
IEC

21964
P-4÷P-6

21964

do 16

82 l

P-2÷P-7

• Niszczenie równoległe
papieru podawanego ręcznie
oraz z podajnika

do 27

55 l

• Łatwy do opróżniania,
pojemny kosz na ścinki
• Drewniana obudowa
na kółkach

• Funkcja Lock-and-Go:
zamykany autopodajnik
mieszczący do 500 ark.

• Gwarancja 3 lata na
urządzenie, dożywotnia
na noże tnące

• Gwarancja 3 lata na
urządzenie, dożywotnia
na noże tnące

12
Cena od 3 450 PLN netto

pkt

HSM SECURIO AF150

Cena od 2 320 PLN netto

HSM SECURIO C18

ISO/
IEC

ISO/
IEC

21964
P-4÷P-6

8

pkt

21964

do 10

34 l

P-2÷P-5

• Niszczenie równoległe
papieru podawanego ręcznie
oraz z podajnika

do 19

25 l

• Wyjmowany pojemnik
na ścinki
• Szczelina wejściowa
z czujnikiem dotyku

• Automatyczny podajnik
mieszczący do 150 ark.

• Gwarancja 3 lata na
urządzenie, dożywotnia
na noże tnące

• Gwarancja 3 lata na
urządzenie, dożywotnia
na noże tnące

5

7

Cena od 2 090 PLN netto

pkt

Cena od 1 200 PLN netto

pkt

Smartfon SAMSUNG GALAXY A6
• Wyświetlacz sAMOLED Infinity z proporcjami ekranu 18.5:9
• Przedni aparat 16 Mpix z regulowaną lampą błyskową
• Możliwość przełączania kont w komunikatorach

28

• Automatyczne łączenie i rozłączanie z zaufanymi strefami Wi-Fi

pkt

8

12

pkt

pkt

Ciśnieniowy ekspres
kolbowy DeLONGHI

7

Zestaw garnków
GERLACH BRAVIA

7

pkt

pkt

Bezprzewodowe słuchawki
sportowe JBL

5

pkt

Woda perfumowana PACO RABANNE
Olympea 30 ml dla niej
Sprzedaż promocyjna została zorganizowana przez HSM Polska sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie (dalej Organizator). Regulamin sprzedaży promocyjnej
dostępny jest w siedzibie Organizatora. Czas trwania promocji: od 25.02.2019
do 14.06.2019 lub wyczerpania zestawów objętych promocją (lub ziszczenia
się innego zdarzenia opisanego w Regulaminie). Produkty oferowane
w ramach promocji mogą różnić się od tych ukazanych na zdjęciach i opisach,
jednakże ich użyteczność będzie na porównywalnym poziomie. Niniejsza treść
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zakupione
w ramach niniejszej promocji urządzenia nie podlegają zwrotowi. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

Żelazko parowe
Philips PerfectCare

5

pkt

Woda toaletowa TRUSSARDI
Riflesso 50 ml dla niego

Twój Dystrybutor HSM

Punkty podlegają sumowaniu wyłącznie w jednym zamówieniu. Ilość wybranych nagród nie może być większa od ilości kupowanych urządzeń HSM objętych promocją. Łączna wartość
punktowa nagród nie może być wyższa od łącznej wartości punktowej urządzeń HSM. Punkty niewykorzystane w jednym zamówieniu przepadają.

Nagrody do wyboru

